BİLGİ
Aletlerinizin değerini korumak için 10 ipucu
Yüksek kaliteli aletlerin üreticileri, bir aletin profesyonel kullanımda uzun ömürlü olmasını, özenli
malzeme seçimi, hassas işçilik ve bunlara denk son kontrollerle güvence altına alırlar.
Aletlerinizin değerini korumak için, sizin ve çalışanlarınızın özenli kullanıma, doğru işleme ve iyi bakıma
dikkat etmeniz gerekir!
Bu bağlamda, size şunları tavsiye ederiz:
1.

Aletleri sterilize etmeden önce derinlemesine temizleyin.

2.

Kirlenmiş aletleri, mümkün olduğunca çabuk dezenfekte edin, temizleyin, durulayın ve kurulayın.

3.

Ağır kirlenmeler için, metal fırçaları ve aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın. Yumuşak,
doğal kılları olan bir diş fırçasını tavsiye ederiz.

4.

Ekli ve geçmeli parçaları olan aletleri, dezenfekte edip temizlemeden önce açın.

5.

Hem fabrikadan yeni çıkmış olan aletler hem de kirlenmiş aletler için uygun temizlik ve
dezenfeksiyon malzemelerini kullanın. Dozaj ve uygulama süreleri için, üreticinin tavsiyelerine
uyun. Bu durum, benzer olarak, ultrason temizleme cihazlarının kullanımında da geçerlidir.

6.

Aletleri dezenfeksiyon veya temizleme banyosundan çıkardıktan sonra, tuzdan arındırılmış
suyla veya arı suyla iyice durulayın. İçme suyu kullanımının, aletlerin üzerinde lekeler
oluşmasıyla bağlantısı vardır. Durulamadan sonra ve sterilizasyondan önce, aletleri kurulayın,
tekrar pislik kalmış mı diye kontrol edin ve gerekirse tekrar temizleyin.

7.

Paslanmış veya işlevini/emniyetini etkileyecek şekilde zarar görmüş aletler, bir kenara ayrılmalı
ve yenisiyle değiştirilmelidir.

8.

Aletler, buharlı sterilize ediciye (otoklav) yerleştirildiklerinde tamamıyla kuru olmalıdır. Aksi takdirde,
arta kalan dezenfektanların alet üzerinde koyu renkli lekeler oluşturması tehlikesi vardır.

9.

Buharlı sterilize ediciyi (otoklav) doldururken, hacimli oldukları için uzun süreli yoğuşma
oluşturan aletleri, en alt çekmeceye yerleştirdiğinizden emin olun. Steril eşya paketlerini
kullanırken, uygun DIN tavsiyelerini dikkate alın.

10. Aleti hareketini kolayca yapabilir halde tutmak için, metalin metale sürtündüğü yüzeyleri
düzenli olarak yağlayın. AESCULAP Sterilite Oil Spray veya LUBRA metal bakım yağı gibi, alet
bakımına özel yağları kullanın. Kullanım bilgisi için, uygun bakım yağının kullanma kılavuzuna
bakın.
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